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Verifikasi Informasi 
 
Sebagai pasien yang pandai, Anda harus mengetahui cara membedakan kebenaran 
dan kredibilitas informasi. Karena itu, saat Anda mencari informasi, entah dari 
internet atau publikasi, Anda harus mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan 
berikut: 
 
1) Siapa yang memberikan informasi ini? 
2) Apakah dari pekerja medis profesional/organisasi 

kesehatan/universitas/perusahaan/perorangan? 
3) Mengapa situs ini dibuat? 
4) Apakah situs ini menonjolkan pandangan tertentu? 
5) Apakah penulis menyatakan posisi atau pendapat mereka dengan jelas?  
6) Apakah situs ini disponsori oleh perusahaan/organisasi? 
7) Apakah situs ini berusaha untuk menjual produk? 
8) Apakah informasinya disampaikan dengan seimbang? 
9) Apakah alamat situs memberi petunjuk tentang asal informasi? 
10) Kredibilitas – seberapa dapat diandalkannya informasi tersebut? 
11) Apakah dokumen/situs yang Anda lihat memiliki sumber rujukan? 
12) Apakah cakupannya cukup komprehensif? 
13) Apakah penulis mengatakan dari mana asal informasinya? 
14) Apakah ada informasi latar belakang penulis dan pengalaman/keahliannya? 
15) Apakah sumber rujukan disebutkan di akhir tulisan/laman? 
16) Apakah tulisan/laman tersebut menyebutkan informasi singkat mengenai penulis 

di awal/di akhir? 
17) Kapan – seberapa mutakhirnya informasi ini? 
18) Apakah laman/dokumen tersebut menunjukkan kapan ditulis? 
19) Apakah informasi tersebut terkini atau sudah kadaluarsa? 
20) Kapan situs tersebut terakhir diperbarui? 
 Apakah bagian/publikasi individu pada situs tersebut menyebutkan tanggal 

publikasi? 
 Apakah Bagian “Tentang Kami” berisi informasi tentang seberapa seringnya 

situs tersebut diperbarui? 
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21) Bagaimana cara informasi tersebut disampaikan? 
 Apakah tata letak situs jelas? 
 Apakah Anda dapat menjelajahi situs dengan mudah? 
 Apakah gaya menulisnya jelar? 
 Apakah ukuran hurufnya cukup besar? 
 Apakah situs tersebut tersedia dalam bahasa lain? 
 Apakah ada peta situs? 
 Apakah ada tombol navigasi pada bagian atas/samping laman? 
 Apakah ada tautan ke informasi dalam bahasa lain? 
 Apakah situs tersebut dapat diakses penderita difabel? 
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